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เธอท่ีรักของฉัน บัดน้ีฉันมีอายุเกือบจะ 90 ปแลว เห็นลูกเห็นหลานทะเลาะกันมันก็ไมสบายใจ ท้ังน้ีเพราะไมรูตนสาย
ปลายเหตุ

โบราณเขาสอนวา อยาไปดูท่ีตัวมันแลวก็หลงยึดติดอยูกันคนละมุม ขอใหดูท่ีมาท่ีไปใหมันลึกท่ีสุด แลวเธอจะรวมกันได
หวนกลับไปนึกถึงชวงป พ .ศ. 2487 ขณะน้ัน ฉันยังเรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมาภายหลังจึงไดรับเลือกให

เปนหัวหนาหอ 5 ในชวงน้ัน นิสิตเกษตรฯ ทุกคนไดใหความรักแกฉันเปนอยางมาก ไมวาใครจะทะเลาะกันท่ีไหน ก็มาหาคนน้ี
มีเพ่ือนรุนนองของฉันคนหน่ึงท่ีช่ือ คุณสุวรรณ เผาชางทอง เธอเปนนิสิตใหม แตเธอก็เขามาใกลชิดสนิทสนมกับฉัน ตอ

มาภายหลัง นิสิตคนน้ีจบออกไปแลวก็ไปเปนอาจารยใหญอยูท่ีโรงเรียนเกษตร ซ่ึงมีญ่ีปุนอยูเบ้ืองหลัง โรงเรียนน้ีเนนการทำเกษตร
อินทรีย แตเอาลัทธิโยเรเขาไปบังหนา

ถัดมาอีกไมเกิน 20 ป โรงเรียนน้ีก็ตองลมสลาย เพราะทีแรกคนไทยก็ติดลัทธิโยเรกันงอมแงม
น่ันแหละ หลักธรรม ก็ไดช้ีไววา อะไรท่ีไมบริสุทธ์ิ มันก็ยอมอยูไมไดนาน ท้ังน้ีเพราะลัทธิโยเรถูกใชเปนเคร่ืองมือมอมเมา

คนไทย โดยเฉพาะเด็กเกษตรซ่ึงเปนลูกหลานชาวนา ใหตกเปนทาสเสพติดแตของชาติท่ีอยูเบ้ืองหลัง
อน่ึง อีกดานหน่ึง ไดมีอาจารยญ่ีปุนคนหน่ึงซ่ึงถูกแตงต้ังใหเปนหัวหนาโครงการน้ี ไดเขามาหาฉันท่ีบาน แลวขอใหเปน

ประธานโครงการท่ีจะสรางข้ึนมาใหมในจังหวัดสระบุรี
บังเอิญชวงน้ันฉันถูกแตงต้ังใหเขาไปเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท ท้ังๆ ท่ีเราก็ไมเคยรูจัก

กันมากอน แตนายทหารคนน้ีศรัทธาในตัวฉัน เพราะทำใหทหาร ต้ังแตพลทหารถึงนายพลสามารถคบคากันได อีกท้ังมีอาชีพ
การเกษตร เพราะฉันสอนใหทหารปลูกตนไม รูจักระบบตลาด ตัวอยางหน่ึงท่ีเห็นไดก็คือท่ีราบสิบเอ็ดซ่ึงเปนแหลงขายตนไมใหญ
ทุกวันน้ี

กอนท่ีจะยุบสภาดังกลาว ฉันไดถูกพลอากาศเอกอรินทร หงสกุล ประธานสภาฯ ขอรองใหไปประชุมสหภาพรัฐสภาเอเซีย  
ท่ีประเทศญ่ีปุน ในท่ีสุดก็ไดไปรูจักกับประธานสภาท่ีช่ือ คุณอินามิเน บุคคลผูน้ีมีความแคลวคลองวองไวมาก อีกท้ังมีความคิด
กวางขวางและลึกซ้ึง

อยางไรก็ตาม นิสัยของฉันก็คือ อะไรท่ีมันผานเขามาในวิถีชีวิตฉันจะจำไดหมด ตอมา ฉันก็ถูกเชิญไปประชุมเร่ือง
กลวยไมท่ีเกาะโอกินาวา ในท่ีสุด จึงรูวาคุณอินามิเนไดถูกมอบหมายใหไปเปนผูวาการของเกาะน้ี นอกจากน้ัน ยังรูวา EM มันเกิด
ข้ึนจากความคิดตรงน้ีดวย

อยางไรก็ตาม ตัวฉันเองเปนคนมีรากฐานจิตใจอิสระ ไมวาไปท่ีไหนก็มักมีคนรัก โดยไมจำกัดชนช้ันวรรณะ ในท่ีสุด จึงไป
รูจักกับคุณฮิเบะ ซ่ึงเปนส.ส.ของนครอิโตะ แหงเมืองชิสุโอกะ คุณฮิเบะและเพ่ือนๆ ไดพาฉันไปเท่ียวศูนย M.O.A. ซ่ึงทำหนาท่ีเผย
แพรศิลปวัฒนธรรมแกคนทองถ่ิน ปกติญ่ีปุนจะสงเสริมการทองเท่ียวใหคนของเขามีความรูเร่ืองประเทศชาติ แตกีดกันชาวตาง
ประเทศไมใหเขาไปโดยงาย ซ่ึงเร่ืองน้ีฉันรูดีเพราะตัวฉันเอง เน่ืองจากคนญ่ีปุนใหความรักความเคารพ ฉันจึงถามเขาตรงๆ วานโย
บายการทองเท่ียวของเขาน้ันไมตองการใหตางชาติเขามาเท่ียวใชหรือเปลา เขาตอบวาใช น่ีแหละท่ีเขารักษาประเทศชาติของเขา
เอาไวได

ฉันไดไปเห็นโครงการวิจัยเร่ืองแบคทีเรียท่ีสรางประโยชนใหแกการเกษตร ซ่ึงชวงน้ันเพ่ิงเร่ิมทำใหมๆ คนของเขาไดพาฉัน
ไปดูหมดทุกแงมุม ท้ังน้ีเพราะเขาไวใจเรา

ความจริงแลว แบคทีเรียมันมีอยู 2 กลุม กลุมแรก คือแบคทีเรียท่ีตองการอากาศ ภาษาอังกฤษเรียกวา aerobic 
bacteria สวนอีกกลุมหน่ึงไดแก non-aerobic bacteria ซ่ึงสามารถทำลายซากพืชซากสัตวไดดี ไมวาจะอยูลึกแคไหน แมแตจม
น้ำมันก็ทำได

เอาละ ฉันพูดท้ิงไวตรงน้ีกอน แตขออนุญาตขามไปพูดถึงอาจารยมหาวิทยาลัยริวกิวคนหน่ึง ซ่ึงฉันขอสงวนช่ือเอาไว  
อาจารยคนน้ีมาจากมหาวิทยาลัยริวกิวท่ีเกาะโอกินาวา และชวงน้ันเปนชวงท่ีคุณอินามิเนถูกแตงต้ังใหมาดำรงตำแหนงผูวาการท่ี
เกาะน้ีพอดี อาจารยคนน้ีเดินทางเขามาในประเทศไทย เพ่ือติดตอตีสนิทกับคนกลวยไมบางคน แตก็ไมใชแคน้ัน เธอมีเงินติด
กระเปามาดวยมากพอสมควร คนญ่ีปุนไมใชเปนคนใจแคบ ดังน้ันจึงเจาะไปท่ัว ในท่ีสุดก็เขาไปหากรมพัฒนาท่ีดิน และเอาเงิน
กอนหน่ึงไปมอบใหแกอธิบดี ซ่ึงฉันขอสงวนช่ือ อธิบดีคนน้ีเปนลูกศิษยใกลชิดของฉันดวย ฉันจึงรูวาเธอเปนคนเรียบรอยมาก แต



อาจเปนเพราะเธอใจออนจึงรับเงินเขาไวเพ่ือนำเงินไปใชในราชการ โดยไมผานกรมวิเทศสหการ ในท่ีสุดเธอก็ตองถูกส่ังยาย ท้ังๆ ท่ี
ตัวเธอเองไมไดมีมลทิน แตทำผิดระเบียบ เร่ืองน้ีขอใหเธอรูดวยวาฉันไมลืมเธอ

พอดีกันกับตัวฉันเองถูกเชิญไปโอกินาวาแทบทุกป มีอาจารยอีกคนหน่ึง ซ่ึงอยูในคณะกรรมการตัดสินกลวยไมนานาชาติ  
ฉันไดถามเขาวารูจักอาจารยคนท่ีไปเมืองไทยบอยๆ หรือเปลา เขาบอกวารูจักครับ แตคนท่ีโอกินาวาเขาไมคบอาจารยคนน้ัน  
เขาใจวาเปนเพราะแกเลนการเมือง จนกระท่ังใครๆ ก็รูกันหมด

อยางไรก็ตาม ท่ีจังหวัดหน่ึงของเกาะโอกินาวา มีโรงงานผลิต EM อยูท่ีน่ัน ตอนท่ีฉันไปเห็นเขาเร่ิมทำ EM ใหมๆ ท่ีศูนย 
M.O.A. ท่ีอะตามิ ริมทะเล ไดเห็นเขาเอาพวกสารอินทรียตางๆ มาอัดแลวปดขางๆ เอาไว เวลาเราไปดูถึงคอยๆ แหวกใหเราเห็นวา
มันเปนอยางน้ันอยางน้ี เปนพวก non-aerobic bacteria ญ่ีปุนไปเก็บเอามาจากในธรรมชาติ จากบริเวณท่ีอากาศลงไปไมถึง  ฉัน
ไปคร้ังใด ถาแวะไปเย่ียม เขาจะตอนรับขับสูอยางเต็มท่ี แมกระท่ังยกน้ำ EM มาใหลังใหญๆ เปนประจำ

แตเน่ืองจากตัวฉันเองเปนคนมีนิสัยซ่ือสัตยตอตนเอง เพราะฉะน้ันฉันจึงไมตกหลุม ท้ังๆ ท่ีเขาพยายามอธิบายวาน้ำ EM 
น่ีมันศักด์ิสิทธ์ินัก ใชด่ืมก็ได ใชอาบก็ได ไมวาใสอะไรมันวิเศษไปท้ังหมด น่ีแหละมันทำใหตัวฉันเองไหวทัน เพราะฉะน้ัน การท่ีฉัน
รับเอาไวก็มากองไวท่ีบานโดยไมไดสนใจอะไรมันอีก แตฉันสนใจเร่ืองคนมากเปนพิเศษ เพราะฉะน้ันจึงไมยอมปลอยความจำให
มันผานพนไปโดยงาย

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีฉันสนใจก็คือ ถาเปนของดีจริงทำไมตองมาหวงเปนความลับ แมกระท่ังข้ึนไปดูบนถังหมักเขาก็ไมยอมให
ขึ้น ฉันรูวาเขาตองการใหฉันนำมาเผยแพรในวงการกลวยไม อยูมาวันหน่ึง มีคนญ่ีปุนกลุมหน่ึงมาขอเชิญใหฉันไปรับประทาน
อาหารค่ำ โดยท่ีพวกเขาจะเปนเจาภาพ

เพราะฉันไมไวใจ แตเก็บเอาไวในใจตัวเอง หากขอใหลูกศิษยคนหน่ึง ซ่ึงเปนทูตเกษตรอยูท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
กรุงโตเกียว ลูกศิษยคนน้ีคือคุณวิเชียร กำจายไพ เขาบินมาจากเกาะโอกินาวาเพ่ือมารวมโตะกับฉัน ใหเขามีโอกาสฟงวาพวกญ่ีปุน
เขาพูดอะไรกันบาง

เธอเช่ือไหมวา ส่ิงท่ีเขาพูดกันวันน้ันมันมาผุดข้ึนในกรุงเทพฯ อยางละเอียด ทำใหคนกลุมท่ีเขามาเผยแพรลัทธิโยเรรูกัน
หมดวาเราพูดอะไรกัน

ไมเพียงเทาน้ัน ในชวงน้ัน โรงเรียนเกษตรอินทรียท่ีอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มันก็พังไปแลว อาจารยญ่ีปุนคนท่ีไดรับ
มอบหมายใหมาทำโครงการน้ีในเมืองไทย ไดมาหาฉันท่ีบาน โดยมีเลขานุการคนหน่ึงซ่ึงเปนคนญ่ีปุนแตพูดไทยไดแคลวคลอง มา
เปนลามให พวกเขามาขอเชิญใหฉันเปนประธานโครงการน้ี โดยบอกวาคุณอินามิเนไดเคยมอบใหอาจารยญ่ีปุนคนกอนมาทำแลว
ไมสำเร็จ วันน้ันฉันไดตอบไปวา ยินดีรวมมือทุกอยางท่ีมันถูกตองตามเหตุผล แตขอปฏิเสธท่ีจะรับเปนประธาน

ถัดมาอีกชวงหน่ึง เขาไดพาฉันไปดูสถานท่ีซ่ึงอยูท่ีซอยสีฟา สถานท่ีน้ีพวกเขาเรียกกันวาโบสถของโยเร และคุยวาเขาเอา
ลูกหลานเกษตรกรท่ียากจนมาฝกอบรมเพ่ือชวยเหลือใหมีอาชีพ

ฉันไปเดินดูแลวเห็นวาภายในแตละหอง มีคนประมาณ 40-50 คน น่ังยกมือแบบโยเร ฉันนึกในใจวา ชีวิตมนุษยน้ัน ถา
ตกน้ำจะจมน้ำตาย ใครเอามีดใหไปเกาะก็เกาะ

ยังไมจบเพียงแคน้ัน อยูมาวันหน่ึง มีหัวหนางานของโครงการน้ีเดินทางมาจากญ่ีปุน เขายังไมละความพยายาม ไดเชิญ
ฉันไปรวมโตะอาหารค่ำท่ีโบสถซ่ึงอยูในซอยสีฟาอีกคร้ัง กอนจะจบอาหารม้ือน้ัน อาจารยของเขาไดประกาศวาตองขอขอบคุณ
ทานศาสตราจารยระพี สาคริก เพราะทานไดใหเกียรติยอมรับเปนประธานใหพวกเรา ฉันไมไดพูดอะไร แตหลังจากน้ันก็ไมเคยไป
เหยียบท่ีน่ันอีกเลย คงเก็บความจริงเอาไวในใจ

น่ีแหละคือนิสัยมนุษย เชนเดียวกันกับน้ำทวมขณะน้ี ถาน้ำไมทวมเราก็คงไมเห็นคนดีเกิดข้ึน
ยัง ยังไมจบแคน้ี หลังจากโครงการท่ีอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมมันเลิกลมไปแลว มีคนไทยหลายคนท่ีเช่ือในเร่ืองโยเรอ

ยางฝงจิตฝงใจ ไดหวนกลับมานึกถึงอีกดานหน่ึง ถึงกับพูดวา โครงการน้ีมันเหมือนการขายชาติ ท้ังๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยต้ังโยเรข้ึนท่ี
บานตัวเอง

อยูมาวันหน่ึง ฉันไดรับเชิญจากบุคคลทานหน่ึงซ่ึงเปนท่ีเคารพรักของคนหลายคนใหเขาไปเปนกรรมการโครงการ ทานได
แจงใหฉันทราบวามีการจัดต้ังสมาคมศาสตราจารยเกียรติคุณของประเทศไทย ทานไดเชิญใหฉันเปนกรรมการ นอกจากน้ัน ยังมี
ทานศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี และศาสตราจารยเสนห จามริก รวมอยูดวย ภาพน้ีมีคนถายไว ถาใครอยากดู ใหไปดูท่ี
สถาบันอาศรมศิลป เพราะภาพน้ีมีท้ังสองทานรวมท้ังฉันเปน 3 คน น่ังอยูบนคันนาปลูกขาวในประเทศญ่ีปุน

หลังจากตัวฉันเองรับเปนกรรมการแลว จึงมาสืบสาวราวเร่ือง ในท่ีสุดก็รูวาศูนยปฏิบัติการเผยแพรเร่ืองน้ี อยูท่ีนคร
นิวยอรก แตบุคคลท่ีอยูในภาพท้ังหมด เปนคนญ่ีปุน

ฉันรูสึกวานอกจากตัวเองแลว คนท่ีเขาไปเปนกรรมการหลายคนคงไมทราบเบ้ืองหลัง จนกระท่ังกรรมการชุดน้ีถูกเชิญไป



ญ่ีปุน จึงรูขอมูลลึกซ้ึงย่ิงข้ึน เพราะถูกเชิญไปพบรัฐมนตรีวางแผนคนหน่ึงของญ่ีปุน ซ่ึงเปนประธานโครงการน้ี แสดงวาเปน
นโยบายของรัฐบาลท่ีจะศึกษาจุดออนของคนในเอเซียเขตรอน โดยใชอาเซียนเปนเคร่ืองมือ นอกจากน้ัน ยังพบวาบริษัทธุรกิจ
ใหญๆ ของญ่ีปุน มีหนวยงานสำคัญหนวยหน่ึง ซ่ึงมีช่ือวา อาเซียนศึกษา อยูในน้ัน แสดงวาญ่ีปุนพยายามเจาะขอมูลเพ่ือเอาไป
วางแผนเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่ีสงคนตอบสนองแกประเทศในเขตรอนของเอเซียตะวันออกเฉียงใต

เพราะฉะน้ัน ในปจจุบันท่ีคนไทยหลายหนวย เอะอะอะไรก็จะเขาอาเซียน ฉันขอบอกใหรูวาอาเซียนน้ันมันไมไดเกิดจาก
รากฐานของเราเอง แตไปเอาอยางยูโรเขามาใช

เร่ืองโครงการอันน้ียังมีเร่ืองราวตอไปอีก เพราะชวงท่ีมีการจัดต้ังข้ึนมาใหมโดยท่ีทางฝางลมเลิกไปแลวน้ัน เบ้ืองหลังมี
อะไรหลายอยางท่ีมันซอนอยู

พอดีฉันรูจักกับหลวงพอนาน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีริเร่ิมเร่ืองธนาคารขาวของเมืองไทย หลวงพอนานอยูท่ีจังหวัดสุรินทร แตเปน
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีอาจารยม .ร.ว.อคิน รพีพัฒน เปนผูอำนวยการ ตอนน้ันอาจาร
ยอคินจะมาขอใหฉันรับเปนประธาน แตฉันปฏิเสธและเสนอใหเอาอาจารยกอ สวัสดิพานิชยไปเปนประธานแทน

ในขณะท่ีหลวงพอนานมีผลงานเร่ืองธนาคารขาวโดงดังจนเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในภาคอีสาน ใน
โอกาสท่ีทานมีอายุครบ 60 ป ฉันและภรรยาไปรวมงานท่ีจังหวัดสุรินทรดวย และไมใชไปรวมงานเทาน้ัน แตไปปกกลดอยูกับชาว
บานซ่ึงพูดไทยไมได พูดไดแตภาษาเขมร

เย็นวันน้ันทานอาจารยประเวศ วะสีไดไปรวมงาน และพอรูวาฉันอยูท่ีน่ัน ก็เดินเขาไปหา หลังจากออกมาจากท่ีน่ันแลว ก็
มีการอภิปรายกันในวัด ฉันไดยินเสียงหลวงพอบัญญัติแหงวัดปาธรรมดาท่ีโคราช ทานพูดดังมาถึงกลดของฉันวา "ทำอะไรก็ได 
แตมาโกงท่ีดินชาวบาน อาตมายอมไมได" 

วันรุงข้ึน ฉันจึงเดินไปคุยกับหลวงพอบัญญัติ ทีแรกทานก็ไมไดเลาอะไรใหฉันฟงลึกซ้ึงนัก แตตอมาทานไดเลาใหฉันฟง
หมดวาอะไรเปนอะไร ฉันจึงรูวาตางชาติกลุมน้ีไดข้ึนไปอำเภอ และพยายามใหอำเภอบิดเบ้ียวขอมูลตางๆ นานา

ถัดจากน้ันมา ฉันจึงไดรูวาโครงการน้ีอยูมาหลายป จนกระท่ังไดมีการกำหนดใหชาวบานตองเปนสมาชิกโยเร มันจึงเกิด
เร่ืองวุนวายข้ึนในน้ัน

แตฉันก็รูสึกดีใจท่ีวาคนไทยเอาเร่ืองน้ีมาเปนตัวของตัวเองไดสำเร็จ โดยตัดออกจากโครงการของญ่ีปุนกลุมน้ัน สรุปแลว
ญ่ีปุนกลุมน้ันก็ทำการโดยใชลัทธิโยเรไมเปนผล

ถัดจากน้ันมาไดไมนาน ก็มีญ่ีปุนอีกกลุมหน่ึง ไดมาเร่ิมตนโครงการน้ีข้ึนอีกจุดหน่ึง และมาขัดแยงกันเอง เพราะคนกลุมน้ี
ไดไปอบรมคนไทย โดยใชวัดญาณสังวร ท่ีจังหวัดชลบุรี คนในกลุมเดิมก็ไปเลียบๆ เคียงๆ อยูแถวน้ันดวย แสดงวาท้ังสองฝายเขา
กันไดยาก ท้ังๆ ท่ีจะทำเร่ืองเดียวกัน แตไมยอมรวมมือแลวทำไปพรอมๆ กัน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากตัวฉันเองคิดไดสองดาน  
ทำใหนึกถึงสงครามโลกคร้ังกอนๆ แมกระท่ังวางแผนใหคนชาติเดียวกันตองมารบกันเอง ก็เพราะตองการเร่ืองท่ีมันใหญกวา ดัง
น้ัน การท่ีมาขัดแยงกันเองในประเทศไทยน้ัน ฉันมองสองดาน จึงไมใชไวใจเต็มท่ี

เห็นแลววาท่ีมาท่ีไปของ EM ท่ีเหอกันอยูมันไมซ่ือตรงนัก จุดริเร่ิมมันไมไดอยูท่ีเรา และการท่ีเขานำเขามาเมืองไทยมันก็
เพ่ือประโยชนของคนของเขามากกวาของเรา ไมวาเราจะทำอะไรเขารูหมด จะเรียกไดวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองของการเมืองระหวาง
ประเทศก็วาได (ดังน้ัน เราควรท่ีจะใช intuition ของเราเอง เชน ท่ีคุณเดชา ศิริภัทร ของมูลนิธิขาวขวัญ ตระหนักรูข้ึนมาเองวาตอง
ไปเก็บจุลินทรียทองถ่ินท่ีอยูในปา เอามาขยายและเพาะเล้ียง คุณเดชาเลาวา EM น้ันเขาจะคัดเอาแตจุลินทรียตัวเกงๆ มาใช ใน
ขณะท่ีการทำจุลินทรยแบบท่ีคุณเดชาคิดน้ี มีความหลากหลาย คือ มีจุลินทรียท้ังตัวท่ีเกงและไมเกง แตทำงานรวมกันเปนทีมแลว
มีประสิทธิภาพมากกวา เหมือนกับในสังคม เราจะมีแตคนเกงไมได หรือลองนึกงายๆ ถึงองคกรท่ีมีแตผูบริหาร ไมมีพนักงานระดับ
ลาง เด๋ียวก็ทะเลาะกันตาย เพราะไมทำงานประสานกัน – ผูเขียน ) ดังน้ัน หากเรามีใจท่ีเปนอิสระ ยอมไมหลงเหอตามเขาไป หาก
แตหันมาสนใจจุลินทรียในพ้ืนท่ีของเราเอง เพราะจุลินทรียทองถ่ินพวก non-aerobic bacteria ท่ีไมตองใชอากาศในการเติบโตน้ี  
มันมีอยูท่ัวไปในธรรมชาติ ย่ิงในเขตรอนย่ิงมีมากกวาดวยซ้ำไป เพราะเขตรอนเหมาะสมกับการเกิดของชีวิต  คนท่ีคิดเร่ืองน้ีได ยอม
มีธรรมะอยูในใจ เพราะวามันเปนความจริงในธรรมชาติ

อะไรท่ีเราคิดเองเปน และใชมันเองได น่ันแหละเปนของดี แตถาเปนของท่ีท่ีอ่ืนเร่ิมตนข้ึนมากอน จริงอยูมันอาจจะเปน
ของดี แตมันเปนของดีสำหรับเขา น่ีเปนสัจธรรม เพราะของดีน้ัน ท่ีอ่ืนเขาไดประโยชนมากกวาเรา

ฉันอยากใหคนไทยรูจักจิตใตสำนึกเปนของตนเอง คิดเองเปน น่ีเปนส่ิงสำคัญท่ีสุด ขอใหเปนคนเจ็บแลวรูจักจำ และนำ
ความเจ็บไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน เพ่ือหวังใหทุกส่ิงทุกอยางมันดีข้ึน (แตท่ีนาเปนหวงคือไมรูวาตัวเองกำลังเจ็บ ก็เลยจำ
อะไรไมได น่ีสิย่ิงนากลัวใหญ ---ผูเขียน :)


